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De tots els mŁtodes  de desinfecció actual la llum utraviolada 

Øs el mØs eficient, econòmic, segur i ecològic.

Caldera de Biomassa de Bioheat 140kW.

Cuina econòmica de combustible sòlid orgànic.

Grup de filtració i emmagatzament d’aigües grises 1000l.

Tub de polipropilŁ d’aigua calenta aillat tŁrmicament amb poliestirŁ.

Tub de polipropilŁ d’aigua freda.

Tub de polipropilŁ d’aigües grises.

Tub de polipropilŁ d’aigües pluvials.

Clau de pas.

Punt de consum.

Dipòsit d’aigües.

Bomba de presió.

Clau de pas soterrada a 80 cm de profunditat aillada tŁrmicament.

Grup potabilitzador de rajos ultraviolats "UV BigBoy".

Intercanviador tŁrmic.

Hidrobarrejador de tres vies.

Filtre d’aigües grises

Col•lectors de tubs de buit, 60m

Màquina llevaneus, Honda

INSTAL•LACIÓ AIGUA

1/200

Aigües grises

Reciclar i reutilitzar, allargar el cicle de l’aigua. L’aigua de les dutxes i els 

lavabos es reutilitza  per als inodors amb aquesta mesura s’estalvia entre

un 30-40% d’aigua potable.

El grup de reciclatge d’aigües grises està format per un filtre de sorres, un 

dipòsit, en aquest cas de 1000l, i una bomba d’impulsió.

30 col•lectors de tubs de buit de 2m  equivalen a 60m de superfície de 

captació solar. Cada m genera 60l d’aigua calenta per dia. Produint 

un total de 3.600l acs diàris. Suposant un consum diari per persona de 

70l i una ocupació de 50 persones el consum  diari acs de l’edifici Øs 

3500l diàris. Per tant la superfície de captació solar es suficient  per 

suplir la necessitat d’acs de l’edifici. 

Circuit ACS. La font primaria Øs del riu, s’agafa la presió a partir d’un dipòsit col•locat a 30m d’alçada, tota 

l’aigua de consum es condueix per un potabilitzador de rajos ultraviolats. a partir d’aquest punt es bifurca el 

circuit en aigua freda  de consum i acs. Aquesta Øs precalentada per un intercanviador amb els col•lectors de 

tubs de buit deixant l’aigua  a 35-40” desprØs aquesta s’acaba d’escalfar fins a 60” amb la caldera de 

biomassa per tal de poder ser emmagatzemada finalment i abans de ser consumida  l’hidrobarrejadora 

deixarà l’aigua a 40” . Des d’aquest  punt un anell tancat alimenta a tots els punts de consum excepte la 

cuina que Øs autònoma. 

Consum d’aigua en litres per persona i dia. El reciclatge de les aigües 

grises pot fer estalviar  entre un 30-40% d’aigua potable.
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